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 9دانشآموخته دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 2استادگروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 3دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران
 4دانشیارگروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 5دانشیارگروه محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت9314/3/29 :؛ تاریخ پذیرش)9314/92/4 :

چکیده
این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع تفاوتهای منطقهای در برنامههای راهبردی کشور و همچنیین تیثییر مسیتقیم
جنگلهای شهری در توسعۀ پایدار شهرها ،به شناسایی تفاوتهای منطقهای از منظر شاخصهای جنگلیداری شیهری
در تهران پرداخته است .بر این اساس ،شش شاخص شناسایی و دادههای متناظر با آنها از شهرداری تهیران و سیازمان
پارکها و فضای سبز تهران ،برای نه منطقه از شهر تهران گردآوری شد .بهمنظور وزندهیی شیاخصهیا بیرای ایجیاد
شاخص ساختاری جنگلداری شهری تهران ،از روش تحلیل مولفههای اصلی استفاده و شیاخصهیای سیاختاری بیرای
مناطق محاسبه و سطحبندی شد  .برای رفیع اخیت م مقییاس ،از روش تقسییم بیر مییانگین اسیتفاده شید .مجمیوع
مجذورات بارهای عاملی چرخشیافته و مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراجشیده نشیان داد ایین سیه عامیل در
مجموع قابلیت نمایان کردن  18/901درصد واریانسها را داشتند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مناطق 22
و  4تهران از لحاظ شاخصهای جنگلداری شهری در رتبههای اول و دوماند و شیرایط مناسی تیری نسیبت بیه سیایر
مناطق تهران دارند .در حالی که مناطق  99 ،99و  90تهران در رتبههای آخر جای گرفتند .تهیۀ شاخصهای ترکیبی
برای جنگلهای شهری تهران ،اولین بار در این پژوهش با هدم همراستایی بیشتر طرحهای تصوی شده بیا نیازهیای
شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی آنان انجام گرفت.
واژههای کلیدی :شاخص ساختاری ،جنگلداری شهری ،روش تحلیل مؤلفههای اصلی.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس01923330143 :

ایمیلsarazare @ut.ac.ir:
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مقدمه و هدف
اکثییر ش یهرهای بییزرد در آسیییا بیشییترین تییراکم
جمعیت شهری را نسیبت بیه دیگیر شیهرهای بیزرد
جهان دارند و در سالهیای آینیده نییز رونید افیزایش
تراکم در آنها ادامه خواهد داشیت بنیابراین توجیه بیه
اجرای پروژههای سبز شهری و توسعه سطح درختیان
شهر برای س مت شیهروندان ایین شیهرها و پاییداری
آنها الزامی اسیت ( .)Seamans, 2013از سیوی دیگیر،
تمایل سیاستگذاران برای شناسایی تفیاوتهیای بیین
مناطق مختلی از منظیر شیاخصهیای سیاختاری بیا
استفاده از مجموعهای از شاخصها از جمله موضوعاتی
است که در چند سال اخیر در کانون توجه بسییاری از
کشورها قیرار گرفتیه اسیت (،)Kenney et al., 2011
زیرا یکی از مهمترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار
توسعه پایدار ،توجه بیه ویژگییهیای منطقیهای بیرای
تعادلبخشیی و تخصییص بهینیۀ منیابع بیین منیاطق
اسییت ( ;Maser, 1994; Roseland et al., 2003
 .)Haughton and Hunter, 2005در اکوسیسیتمهیای
شهری ،جریان ماده و انرژی بهشدت ناپایدار و شیکننده
است و از این رو باید بهطور مداوم مورد مراقبت ،کنترل
و اص ح قرار گیرد و چهبسا در غیر ایینصیورت انهیدام
سیستم ،یعنی فروپاشی پایداری شهری اجتنیا ناپیذیر
خواهد بود (بهیرام سیلطانی .)9381 ،مطالعیات جهیانی
نشان میدهد درخت اقتصادیتیرین عنصیر طبیعیی در
شهرهاست که بهدلیل مصرم کمتر آ نسبت به سیایر
عناصییر ،نگهییداری آن هزین یۀ اضییافی نخواهیید داشییت
( .)Akerlund et al., 2006توسییعۀ منییاطق واجیید
درخت به مرور زمان تثییر بسزایی در کاهش مشک ت
زیستی شهرها دارد و این مسئله از نظر کسیی پنهیان
نیسییت ( .)Prescott, 1991درختییان قادرنیید تمییامی
بخشهای یک شیهر را بیههیم پیونید دهنید و سیب
برقراری نظم و انسجام اجزای مصنوعی شهرها شیوند.
از دیدگاه برنامهریزی و طراحی شهری ،توسعۀ جنگل-
های شهری مفهومی وسیعتر از توسعۀ پوشش گیاهی
و بهبود شرایط محییط طبیعیی شیهر دارد .منظیور از

توسعۀ جنگلهای شهری ،در واقع نوعی سیاماندهی و
نظمبخشی به فضاهای پراکنده و متنوع درختی اسیت
که بهصورتی نظامیافته به همدیگر متصل میشوند .در
نتیجه پیکر فشرده و سنگین شهر در بستر وسییعی از
درختان و فضاهای پرجاذبیه مجیال تینفس ،فراغیت و
تحرک دلخواه پیدا میکند و از ایین نظیر جنگلیداری
شهری ،یکی از محورهای اصلی الگوی کیاربری زمیین
در مقیاس شهری است و درواقیع نقیش چنیدمنظوره
ایفا میکند (زارع و همکاران.)9311 ،
در واقع عناصر درختی میتوانند بیا تیثییرات سیو
گسترش صنعت و کاربریهای فناوری در حیطه شیهر
مقابله کنند و نیز سب افزایش کیفیت زیستی شهرها
شوند .بههمین دلیل نگهیداری و توسیعۀ درختیان در
شییهرها بییرای اسییتفادۀ همییهجانبییه از مزایییای آن در
جهان ،بیهصیورت علیم کیاربردی جنگلیداری شیهری
توسعهیافته و بر آن است که توسیعۀ اکوسیسیتمهیای
درختییی در شییهرها را بییا اسییتفاده از منییاطق بییدون
استفاده توسعه دهد ییا از منیابع موجیود درختیی بیه
بهترین شکل نگهداری کند ( .)Helms, 1998میلیر در
سال  ،9118هنر ،علم و تکنولوژی مدیریت درختیان و
منابع جنگلی را در داخیل و اطیرام اکوسیسیتم هیای
جامعه شهری برای کس مزایای اقتصادی ،اجتمیاعی
و فیزیولوژیکی ناشی از جوامع درختی بیهعنیوان علیم
جنگلییداری شییهری معرفییی کییرد (.)Helms, 1998
جنگلداری شهری در عرصه علوم طبیعی دارای اهدام
و عملکردهای وسیعی بوده و به عنوان رویکردی نو در
اکوسیستمهای شهری میتواند میدیریت فضیای سیبز
واجد درختان را در داخل و حومۀ شهر بر عهده گییرد
(زارع و همکاران.)9311 ،
از منظر مطالعات شهری ،جنگیل هیای شیهری در
زمییرۀ زیییرسییاختهییای توسییعه بییهشییمار میییرونیید
( .)Christensen, 1996مطالعات آژانس محیط زیست
اروپا نشان داد م ک توسعهیافتگی شهر و معیار مهیم
شییهرهای پایییدار ،وجییود جنگییلهییای شییهری اسییت
( ،)EEA, 1995زییرا توسیعۀ پاییدار شیهری مسیتلزم
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وجییود شییهری سییالم اسییت کییه از تمییامی مزایییای
جنگلهای شهری و تثییرات آن بر اقلیم شهر و روحیۀ
شهروندان برخوردار باشد (.)Christensen, 1996
این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع تفاوتهیای
منطقهای در برنامههای راهبیردی کشیور و همچنیین
تثییر مستقیم جنگیلهیای شیهری در توسیعۀ پاییدار
شهرها ،به شناسیایی تفیاوتهیای منطقیهای از منظیر
شاخصهیای جنگلیداری شیهری در تهیران پرداختیه
است .شاخصهای جنگلهای شیهری سلسیلهمراتبیی
نیستند و با توجه به اولویت دستهبندی میشوند .ایین
شاخصها شامل سه دستۀ کلی ساختاری و عملکردی
و فراینییدیانیید ( .)USDA, 2005در اییین پییژوهش
شاخصهای ساختاری جنگلهای شهری مد نظر بوده
و در تعیین شاخصهیای سیاختاری ،عملکیرد محییط
زیستی جنگلهای شهری و سیطح موجیود آن لحیاظ
شده است.
مساحت درختکاریها ،پارکهای جنگلی ،رفیوژها،
از شیاخصهیای سیاختاری جنگلیداری شیهری اسییت
( .)USDA, 2005در اییین زمینییه ،جمعیییت منطقییۀ
تحقیییق و سییرانۀ فضییای درختییی از اهمیییت ویییژهای
برخوردار است ،زیرا جمعیت بر سطح مطالبیات میردم
از جنگلیییداری شیییهری تیییثییر دارد (.)FAO, 2004
آلودگی هوا نیز از سایر عاملهای مورد توجیه در ایین
زمینه و مؤیر بر ساختار جنگلهای شهری یک منطقه
است (.)Burton, 2002
) FAO (2004جنگلداری شهری را راهحلیی بیرای
مشک ت محیط زیسیتی کشیورهای در حیال توسیعه
معرفی کرده و راهبیرد مییانمیدتی را بیرای تیرویو و
توسعۀ جنگلداری شهری بیا تثکیید بیر کشیورهای در
حیال توسیعه تیدوین کیرده اسیتPrescott (1991) .
جنگل شهری را از عوامل اساسی بهبود سطح پایداری
شهرها و یکیی از مؤلفیههیای کلییدی توسیعۀ پاییدار
معرفی کرد Chiesura (2004) .جنگلهیای شیهری را
از مؤلفه های کلیدی توسعۀ پاییدار شیهرها برشیمرد و
ذکر کرد که جنگلهای شهری خدمات محیط زیستی
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دارند که سب ارتقای کیفیت زندگی انسان مییشیود.
همچنین وی تثییر پارکهیا در پاییداری شیهرها را در
پارکهای طبیعی بررسی کرد.
وجییود مجموعییهای از منییابع طبیعییی و شییرایط
اکولوژیک شهرها از جمله منیابع آ و خیاک ،مییزان
آلودگی هیوا ،سیطح فضیای سیبز واجید درخیت و ...و
همچنین سیاستها و خط مشیهای منطقهای در هیر
منطقه ،در بروز این تفاوتها تثییر بسیزایی دارنید کیه
میتوانند تفاوتها و نابرابریهای مناطق مختل ییک
شییهر را تبیییین کننیید ( .)USDA, 2005هییدم اییین
پژوهش در وهلۀ اول بررسی تفاوتهای منطقهای شهر
تهییران از منظییر جنگلییداری شییهری بییا اسییتفاده از
مجموعهای از شاخصهاست و در سپس سیطحبنیدی
مناطق با استفاده از شاخصهای ترکیبی است.
مفهوم شیاخص و معیارهیای جنگلیداری شیهری از
سال  9114در گردهمایی مدیریت پایدار در جنگلهای
بودآن در سوئیس مطرح شید (.)Kenney et al., 2011
) Barker and Kenney (2012شاخصهای جنگلداری
شهری در کانادا و شاخصهای ساختاری جنگیلهیای
شهری جهان را بررسی کردنید .نتیایو نشیان داد کیه
مسیییاحت درختکیییاریهیییای شیییهری و سیییطح
اکوسیستمهای طبیعی ییا مصینوعی دارای درخیت از
جمله شاخصهای ساختاری جنگلهای شهری است و
بسته به منطقۀ تحقیق ممکن است تغییر یابد.
شاخصهای ساختاری با استفاده از مجموعیهای از
متغیرهییای منفییرد بییهمنظییور عملکییرد سیاسییتهییا و
برنامههیای کشیورها ییا منیاطق مختلی ییک کشیور

سییاخته میییشییوند ( .)Kenney et al., 2011اییین
شییاخصهییا ابزارهییای بسیییار سییودمندی بییرای بررسییی
عملکرد کشورها و منیاطق محسیو مییشیوند و بیرای
بررسی عملکرد حوزههای مختلی اقتصیادی ،اجتمیاعی،
محیط زیستی و فناوری کاربردهای گستردهای دارند .بیه
همین دلیل استفاده از آنها طی سالهیای اخییر افیزایش
یافت و تا سال  2009حیدود  990شیاخص ترکیبیی بیه
دنیییا معرفییی شیید ( .)OECD, 2008از جملییۀ اییین
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شاخصها میتوان به شاخص کیفیت فیزیکی ،9شیاخص
3
پساندازهای خالص 2و شاخص جای پای بیومشیناختی
اشیاره کیرد ( .)Singh et al., 2009شیاخص پاییداری
محیط زیسیت )Yale University, 2006( 4و شیاخص
زمین زنده )OECD, 2008( 5نیز از جمله شاخصهای
معرفیشدهاند Wilson et al. (2006) .رابطۀ بین شش
شاخص در  932کشور را بررسی کرد .نتایو نشیان داد
بهدلیل استفاده از مبانی نظیری متفیاوت و همچنیین
کاربرد متغیرهای فرعی مختل  ،خوشههیای متفیاوتی
برای کشورها محاسبه میشیود Mederly (2003) .در
پژوهش خود با استفاده از شاخصهیای بیینالمللیی و
بومیکردن شیاخصهیا ،شیاخص ترکیبیی پاییداری را
برای مناطق مختلی کشیور هلنید محاسیبه کیرد .در
پژوهش دیگری در هند ،شیاخصهیایی بیرای تعییین
سطح اخت م توسعه ،شناسایی و انتخا شد .در ایین
مطالعه یک شاخص بر پاییۀ چنید شیاخص فرعیی بیا
استفاده از روش تحلیل عاملی برای ایالتهای مختلی
محاسیییبه و توسیییعۀ ایالیییتهیییا بیییر اسیییاس ایییین
شییاخصهییا تعیییین شیید ( .)Das, 1999همچنییین
) Miron et al. (2009بییا اسییتفاده از روش تحلیییل
عاملی ،شیاخص سیاختاری را بیرای  1منطقیه کشیور
رومانی تهیه و این منیاطق را سیطحبنیدی کردنید .در
پژوهش دیگری که برای محاسبۀ سطح توسعۀ مناطق
و اسییتانهییای کشییور ترکیییه انجییام گرفییت ،شییاخص
ترکیبی توسعۀ اجتماعی بهمنظور سطحبنیدی منیاطق
تهیه شد (.)Dincer and Ozaslan, 2004
) USDA (2005در پیییییروژه ملیییییی آمریکیییییا
شیاخصهیای محییط زیسیتی ،اقتصیادی و اجتمییاعی

جنگلهیای شیهری را بررسیی و عنیوان کیرد توسیعۀ
پایدار شهرها ارتبیا مسیتقیم بیا وجیود جنگیلهیای
شهری دارد .سایر نتایو پژوهش نشان داد شاخصهای
1

Physical Quality of Life Index
Genuine Savings
3
Ecological Footprint
4
Environmental Sustainability Index
5
Living Planet Index
2

ساختاری جنگلهای شیهری بیهطیور خ صیه شیامل
سطح و سرانۀ فضای واجد درخت در شهرها و آلودگی
هواست .نتیایو پیژوهش ( Dobbs et al. )2011نشیان
داد میزان استاندارد شیاخص سیطح جنگلکیاری داخیل
شهری برای شهرهایی با یک میلیون نفیر جمعییت ،در
هر کیلومتر مربع 2400 ،متر مربع درختکاری و مییزان
استاندارد سطح معابر واجد درخت و پارکهای جنگلیی
بهترتی  2000و  80000متیر مربیع در هیر کیلیومتر
مربع است .او استاندارد سرانۀ فضای درختیی شیهرها را
 90متییر مربییع عنییوان کییرده اسییت .نتییایو پییژوهش
( Segnestam )2002نشیییان داد اسیییتاندارد شیییاخص
آلودگی هوا صفر روز در سال بر حس تعداد روز ناسالم
در سال است .استاندارد تراکم جمعیت در شیهرهایی بیا
بیش از یک میلیون نفر نیز  25متر مربع است (شیورای
عالی شهرسازی و معماری ایران.)9311 ،
طییرح شییهرهای سییالم ،شییهرهای سییبز ،تهیییۀ
شاخصهای شهری طبق نظر دبیرخانۀ اسیکان بشیر و

نیز فعالیتهایی که پیش از ایین در خصیوت توسیعۀ
پایدار شهری مطابق معاهدات و مصوبههای کنفیرانس
ریو انجام میگیرد ،از اقدامات شیایان ذکیر در ادبییات
تحقیق است (ربیعیفر و همکاران .)9312 ،مشابه این
پژوهش تاکنون در ایران انجام نگرفته اسیت .از جملیه
پیژوهشهیای میرتبط در داخیل کشیور مییتیوان بیه
پژوهش توفییق اشیاره کیرد کیه بیا اسیتفاده از چهیار
شییاخص و براسییاس روش تحلیییل عییاملی ،آنهییا را
سطحبندی کرد .این پژوهش توسعۀ پاییدار منطقیهای
را با توجه به نیر شهرنشیینی مطالعیه کیرد (توفییق،
 .)9382امیراحمدی ( )9385نیز علل اصلی رونیدهای
مشاهدهشده در زمینۀ تفیاوتهیای منطقیۀ اسیتانی و
سیاستهای دولتی را بررسی کرد .براساس نتایو ایین
پژوهش ،منیاطق در سیه سیطح توسیعهیافتیه ،نسیبتا
توسعهیافته و کمتر توسیعهیافتیه طبقیهبنیدی شیدند.
فیییدافن و همکیییاران ( )9313در ارزییییابی پاییییداری
گردشگری از شاخص ترکیبی استفاده کردند و مناطق
مورد نظر را رتبهبندی کردند.
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مواد و روشها

شیوۀ اجرای پژوهش

معرفی منطقه

در این پژوهش ،شش شاخص جنگلداری شهری از
نه منطقیه تهیران در سیال  9312از سیالنامۀ آمیاری
کشور در همیین سیال و منیابع سیازمان فضیای سیبز
شهرداری تهران استخراج شد .متغیرها و شاخصهیای
استفادهشیده ،کید و واحیدهای انیدازهگییری آنهیا در
جیدول  9نشیان داده شییده اسیت .گفتنییی اسیت کییه
شاخص آلودگی هوا و تراکم جمعیت در منطقه بهعلت
دارا بودن ایر منفی بیر جنگلیداری شیهری بیهصیورت
عکس در محاسبات وارد شدند.

بهمنظور اجیرای پیژوهش ،منیاطق تهیران از نظیر
سطح پیارکهیای جنگلیی و درختکیاری و همچنیین
مساحت مناطق و جمعیت ،بررسی شیدند .بررسییهیا
نشیییان داد کیییه نیییه منطقیییه از تهیییران از نظیییر
برنامهریزیهای مربو به جنگلداری شهری از اهمیت

ویژهای برخوردارند که عبارتانید از منیاطق،4 ،2 ،9 :
 91 ،99 ،99 ،95 ،99 ،90و .22

شاخصهای استفادهشده برای تهیۀ شاخص ساختاری جنگلداری شهری

جدول -9
کد شاخص
X1
X2
X3
X4
X5
X6

نام شاخص
مساحت جنگلکاری داخل شهری
مساحت معابر درختکاری شده
مساحت پارکهای جنگلی داخل محدوده منطقه شهری
شاخص آلودگی هوا
تراکم جمعیت در منطقه
سرانه فضای واجد درخت در هر منطقه

بهمنظور تشخیص مناسی بیودن دادههیا ،ازآمیارۀ
 KMOو آزمییون بارتلییت محاسییبه شیید (منصییورفر،
 .)9315تجزیییهوتحلیییل دادههییا بییا اسییتفاده از روش
تحلیل مؤلفههای اصلی صورت گرفت که از روشهیای
مهم طبقهبندی آنهیا در عامیلهیای مسیتتر در بافیت
دادههییای تحقیییق اسییت .بییهمنظییور تعیییین میییزان
شاخصهای جنگلداری شهری تهران ،از روش تحلییل
عاملی استفاده شید و شیاخصهیای سیاختاری بیرای
مناطق ،محاسبه و سطحبندی شدند .در واقیع منیاطق
مختل ی شییهر تهییران از منظییر جنگلییداری شییهری،
سنجیده و سطحبندی و تفاوت آنها مشخص شد.
بهطور خ صه بیرای تهییۀ شیاخص سیاختاری بیا
استفاده از تحلیل عاملی ،ماتریس ضرای همبستگی و
ماتریس دادههای اسیتاندارد بیا اسیتفاده از نیرم افیزار
 SPSSمحاسبه شد .باید متذکر شد که قضاوت نهیایی

واحد اندازه گیری
متر مربع
متر مربع
متر مربع
روز در سال
نفر به ازای متر مربع
متر مربع به ازای هر نفر

در خصوت متغیرها و نقش آنها در عوامیل ،از طرییق
مقدار کل واریانس تبیینشدۀ شاخصها ،توسط عوامل
مشخص میشیود .بیا توجیه بیه اینکیه مقیدار خیات
بهدستآمده از اولین مؤلفۀ اصلی بیشترین سیهم را در
تبیین واریانس بیین شیاخصهیا دارد ،مقیادیر مطلیق
تحیت عنییوان عامیلهییای اسیتخراجشییده ،مییتواننیید
بهعنوان وزن هر کدام از شاخصها انتخا شوند .پس

از محاسبه و تعیین وزن هر کدام از شیاخصهیا ،بایید
شاخصها ،رفع اخیت م مقییاس شیده و بیه اعیدادی
بدون بعد تبدیل شوند تا امکان ادغام وزن هر کیدام از
شاخصها در مقادیر شاخصهیای مربیو بیه منیاطق
فراهم شود .رفع اخت م مقیاس شیاخصهیا بیه روش
استاندارد کردن ،ع وه بر اینکه سب تغیییر در مبیدأ
میشود ،واریانس را برای کلیه متغیرها برابر مییکنید،
در برخی موارد نیز ممکن است برای بعضی از متغیرها
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وزن منفی محاسبه شود .به همین دلیل و بیرای رفیع
این مشکل ،از روش اص حشدۀ آن یعنیی تقسییم هیر
متغیر بر میانگین کل استفاده شد.
مقییدار ویییژه هییر عامییل ،نسییبتی از واریییانس کییل
متغیرهاست که توسط آن عامل تبیین میشود .مقدار
ویژه ،از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربو
به تمیام متغیرهیا در آن عامیل قابیل محاسیبه اسیت؛
بنابراین ،مقادیر ویژه ،اهمیت اکتشافی عامیلهیا را در
ارتبا با متغیرها نشان میدهند و کم بودن این مقدار
برای یک عامل به این معناست که عامل مذکور تیثییر
انییدکی در تبیییین واریییانس متغیرهییا داشییته اسییت و
بههمین دلیل نیز از چشمپوشی شده و از تحلیل کنیار
گذاشته میشود .بنابراین عواملی که مقیادیر وییژۀ  9و
باالتر داشته باشند ،در تحلیل نهایی استفاده میشوند.
برای دوران روش واریماکس  10درجیه بیا اسیتفاده از
نرمافزار  SPSSاجرا شید .پیس از محاسیبه بارگیذاری
عاملها ،آخرین مرحلۀ تحلیل عاملی ،مرحلۀ محاسیبه
امتیاز عاملها بود که برای هر منطقیه و هیر شیاخص
ابتدا بهصورت جداگانه و در نهاییت بیهشیکل شیاخص
ساختاری جنگلداری شهری محاسبه شد (رابطۀ .)9

 l z
m

رابطۀ 9

ij

ik

i 1



jk

f

در این فرمول  = fjkرقم عامل  kام در منطقه  Jام،
 iیکی از متغیرهای اصلی lik ،بار عاملی  kروی متغییر
 ،iو  zijدادههییای اسییتانداردشییدۀ اولی یۀ متغیییر  Iدر
منطقه  jمیباشد (.)Miron et al., 2009
به این ترتی پس از رفع اخت م مقیاس و بدون بعد
کردن شاخصها از طریق تقسیم بیر مییانگین ،وزنهیای
محاسبه شده برای هر کدام از شاخصهیا ،در ارقیام رفیع
اخت م مقیاس شده هر ستون از میاتریس ضیر شید و
مقادیر متناظر با هر شاخص و منطقه بیهدسیت آمید .در
نهایت بیا جمیع کیردن ردیی هیای میاتریس ،شیاخص
ساختاری بیرای کلییۀ منیاطق محاسیبه شید کیه مبیین
جایگییاه نسییبی هییر منطقییه از منظییر توسییعهیییافتگی
جنگلداری شهری در مقایسه با یکدیگر بود.
نتایج
مقدار آمارۀ  KMOمعادل  0/198محاسبه شید کیه
مبین کفایت حجم نمونه بیرای اجیرای تحلییل عیاملی
اکتشافی و رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی برای تحلییل
عاملی است .مقدار آزمون بارتلیت نییز معیادل 31/551
بهدست آمد و با توجه به معنیدار بودن آزمون ،دادههیا
برای تحلیل عاملی مناس بودند (جدول .)2

جدول  -2آمارههای  KMOو آزمون بارتلت
آماره KMO
آزمون بارتلت

0/198
Approx. Chi-Square
df
Sig.

در جییدول  ،3مقییدار ویییژه و مجمییوع مجییذورات
بارهای عاملی درج شده است .مقیدار وییژه ،از طرییق
مجمییوع مجییذورات بارهییای عییاملی مربییو بییه تمییام
متغیرها در آن عامل محاسبه شیود ،بنیابراین ،مقیادیر
ویژه ،اهمیت اکتشافی عاملها را در ارتبا با متغیرهیا

31/551
95
0/009

نشان میدهند و کم بودن این مقدار برای ییک عامیل
بهاین معناست که عامل مذکور تثییر اندکی در تبییین
واریانس متغیرها داشته است و بههمین دلیل نیز قابل
اغمییا اسییت و از تحلیییل کنییار گذاشییته میییشییود.
بنابراین عیواملی کیه مقیادیر وییژۀ  9و بیاالتر داشیته
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باشند ،در تحلیل نهایی استفاده میشوند (جیدول .)3
عوامل پس از چرخش به روش واریماکس ،درصیدهای
متفییاوتی را در خصییوت مجمییوع مجییذورات بارهییای
عاملی به خود اختصات میدهند .بنیابراین ،تنهیا سیه
عامیییل دارای مقیییدار وییییژۀ بزرگتیییر از  9بیییوده و
پذیرفتنیانید و قابلییت تبییین وارییانسهیا را دارنید،
بهطوریکه این سه عامل در مجمیوع  18/901درصید
واریانسها را میتوانند تبیین کنند (به درصد تجمعیی
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واریانسی اشیاره دارد کیه هیر سیه عامیل در مجمیوع
توانستهاند آن را تبیین کنند) .ایین درصید در تحلییل
عیاملی پییذیرفتنی اسییت و بییهواسییطۀ آن میییتییوان از
مناس بودن متغیرهیای انتخیا شیده بیرای تحلییل
عاملی نیز اطمینان حاصل کیرد (ک نتیری .)9312 ،از
مجموع سه عامل ،عامل اول با  31/53درصد بیشترین
سهم و عامل چهارم نیز  20/51درصد کمتیرین سیهم
را به خود اختصات دادهاند.

جدول  -3کل واریانس تبیینشده توسط هر یک از عاملها

درصد تجمعی از واریانس

درصد از واریانس

مقدار ویژه

درصد تجمعی از واریانس

درصد از واریانس

درصد تجمعی از واریانس

مقدار ویژه

تفسیر ضری های بار عیاملی پییش از دوران ،کیار
بسیار دشواری است ،زیرا برخی از شاخصها ،همزمان
بییا چنییدین عامییل همبسییتگی متوسییطی را نشییان
میدهند .بههمین دلیل احتمیال دارد ییک متغییر بیر
بیش از یک عامل بار شده باشد ،که ممکن است سب
پیچیدهتر شدن تحلیل عیاملی شیود .بیرای رفیع ایین
مشکل ،در بسیاری از موارد با چرخش عاملها ،بخشی
از اینگونه مشک ت را مییتیوان رفیع کیرد .بیا دوران
یافتن ماتریس همبستگی متغیرها با عوامل و محاسبۀ
ماتریس همبستگی متغیرها با هریک از عوامل پیس از
دوران ،مقادیر بارهای عاملی یکباره تغییر میییابنید و
هر یک از شاخصها بطور معمول تنهیا بیا ییک عامیل

درصد از واریانس

9
2
3
4
5
9

33/819
90/125
18/901

33/819
28/921
29/914

2/021
9/921
9/909

31/531
98/090
18/901

31/531
28/489
20/511

2/382
9/941
9/239

مقدار ویژه

مجموع مجذورات
بارهای عاملی چرخشیافته

عوامل

مجموع مجذورات
بارهای عاملی استخراجشده

مقادیر ویژۀ اولیه

31/531
98/090
18/901
11/809
11/191
900/000

31/531
28/489
20/511
99/012
9/298
0/032

2/382
9/941
9/239
0/999
0/089
0/002

بیشترین همبستگی را بیهوجیود مییآورنید .بنیابراین
شاخصها براساس بار عاملی آنها دستهبندی شدند.
جییدول  4مییاتریس همبسییتگی بییین شییاخصهییا و
عامییلهییا را بعیید از دوران نشییان میییدهیید .مقییادیری از
شاخصهیا کیه در جیدول بیرای هیر عامیل درج شیده،
میتوانند با یکدیگر عامیل مربیو را تشیکیل بدهنید .در
این جدول ،باالترین بیار دو شیاخص اول بیر روی عامیل
دوم است .بنیابراین شیاخصهیای مسیاحت جنگلکیاری
داخل شهری و مساحت معابر درختکاری شده میتواننید
با هم عامل دوم را تشکیل بدهند که میتیوان آن را بنیام
جنگلکاری پراکندۀ درونشهری نامید .همچنین میتیوان
عامل سوم را پارک جنگلی و عامیل اول را سیرانۀ جنگیل
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معنیداری روی عوامل نداشت ،از تحلیل حذم شد.

شییهری نییام نهییاد .شییاخص چهییارم بیهدلیییل اینکییه بییار

جدول  -4ماتریس ضرای همبستگی متغیرها با هر یک از عاملها (بارهای عاملی) پس از دوران
شاخصها
X1
X2
X3
X4
X5
X6

عوامل
2

9

3

0/119
0/198
0/193
0/188
0/131

شاخص ساختاری ،ارقام بهصورت نزولی مرت
جایگاه نسبی مناطق تعیین شد (جدول .)9

جدول  5ماتریس ضرای امتیازات عیاملی را بیرای
هر یک از شاخصها نشان میدهید .پیس از محاسیبۀ

جدول  -5ماتریس تبدیل عامل
عاملها

شاخصها
X1
X2
X3
X4
X5
X6

9

2

3

-0/259
0/230
0/945
-0/383
-0/011
-0/043

0/585
0/599
-0/095
0/018
-0/010
0/920

0/901
-0/999
-0/935
-0/992
0/505
0/489

جدول  -9رتبه و شاخص ساختاری محاسبهشده بهروش تحلیل عاملی
رتبه

نام منطقه

شاخص ساختاری

9
2
3
4
5
9
8
1
1

منطقه 22
منطقه 4
منطقه 9
منطقه 2
منطقه 95
منطقه 91
منطقه 99
منطقه 99
منطقه 90

3/895
3/989
2/893
2/233
2/291
9/159
9/599
9/401
9/023

شیده و
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بر اساس نتایو این محاسیبات ،منیاطق  22 ،4و 9
بهترتی با شاخص ترکیبیی  3/989 ،3/895و 2/893
در رتبییههییای اول تییا سییوم و منییاطق  99 ،99و 90
بهترتی با شاخص ترکیبیی  9/401 ،9/599و 9/023

در رتبههای آخر قرار گرفتهاند.
ماتریس مقایسۀ ارقام شیاخصهیا در هیر منطقیه،
نتیجۀ فوق را تثیید میکند (جدول  .)8با توجه به این
مییاتریس میییتییوان دریافییت کییه منطق یۀ  22از نظییر
وضعیت کلیۀ شاخصهیا در وضیعیت مناسی تیری از
سایر مناطق است .مساحت باالی پیارکهیای جنگلیی
این ناحیه ،مساحت درختکاریها ،هوای پاک و سیرانۀ
زیاد فضای درختی در منطقۀ  22موج شیده کیه در
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رتبۀ اول قرار گیرد .منطقۀ  4وضعیتی مشیابه منطقیۀ
 22دارد ،با این تفیاوت کیه سیرانۀ فضیای درختیی و
مسییاحت رفیوژهییای کمتییری دارد .پییس از اییین دو
منطقه ،مناطق  2 ،9و  95با وضعیت مشابه نسبت بیه
یکدیگر قرار دارند .توجه به میزان شاخصهای منطقیۀ
 9نشان میدهد که این منطقه با وجود داشتن سیرانۀ
فضای درختی مناس  ،پیارک جنگلیی داخیل منطقیۀ
شهری ندارد .منیاطق  99 ،99 ،90و  91تهیران دارای
تراکم جمعیت زیاد ،هیوای نیهچنیدان پیاک و سیطح
درختکاریهای اندکاند که موج شده در رتبیههیای
آخر قرار گیرند.

جدول  – 8ماتریس ارقام شاخصها در مناطق مورد مطالعه
منطقه
9
2
4
90
99
95
99
91
22

شاخص 9
2019344
4115011
409595
258
223492
2928105
249115
381915
153198

شاخص 2
3591101
3135112
3111238
389893
513954
191252
353050
128128
9054301

شاخص 3
0
0
92205000
0
0
113530
0
0
3398525

پس از تبیین رابطۀ بین نتایو رتبهبنیدی منیاطق،
طبقهبندی مناطق بر اساس رتبههیای بیهدسیتآمیده
توسط روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی در نرمافزار
 SPSSانجام گرفت .نتایو ایین بررسیی نشیان داد کیه
سه فضای متمایز (خوشه) در سطح منیاطق مشیخص.
این خوشهها را میتوان از منظیر شیاخصهیای میورد
استفاده به سه گروه مناطق توسعهیافته از نظر جنگل-
های شهری ،توسعۀ متوسط و توسعهنیافته طبقهبندی

شاخص 4
23
9
0
9
90
90
8
90
0

شاخص 5
311/11
12/05
909/18
30
22/15
455/92
45/89
403/33
2250000

شاخص 9
90/13
99/58
90/32
0/15
2/32
9/32
9/13
5/22
39/90

کرد (جدول .)1
همانگونه که م حظه میشود ،در خوشۀ اول کیه
بهعنوان مناطق توسعهیافتیه شیناخته شیده اسیت ،دو
منطقۀ  22و  4تهران جای گرفتیهانید .در خوشیۀ دوم
با عنوان مناطق با توسعه متوسط ،سیه منطقیۀ  2 ،9و
 95جای گرفتهاند .چهار منطقه که توسعهنیافتیه نیام-
گذاری شدهاند ،نیز شیامل منیاطق  99 ،99 ،90و 91
هستند.
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جدول  -1سطحبندی مناطق با استفاده از تحلیل خوشهای
نام خوشه

منطقه

توسعهیافته
(خوشه )9

منطقه 22
منطقه 4

توسعه متوسط
(خوشه )2

منطقه 9
منطقه 2
منطقه 95

توسعهنیافته
(خوشه )3

منطقه 90
منطقه 99
منطقه 99
منطقه 91

علت تشکیل این خوشههای متمایز را از ییک سیو
میتوان بیه سیطح درختکیاریهیای وسییع در برخیی
مناطق و همچنین شرایط اکولوژیکی و طبیعی مناطق
منتس ی کییرد .اتخییاذ راهبییردهییای متفییاوت ،ایجییاد
قط های رشد و تمرکز جمعیت در مناطقی خات در
سنوات گذشته ،سیب شیده در برخیی از شیاخصهیا
مانند مساحت پارک جنگلی داخیل منطقیه ییا تیراکم
جمعیت در منطقه ،تفاوتهای زیادی بین منطقیۀ 22
و منییاطقی نظیییر منطق یۀ  90تهییران پدییید آییید کییه
بازخورد آنها در نتایو شاخصهای ترکیبی محاسیبه و
تفییاوت بییین منییاطق نمایییان شیید .از سییوی دیگییر
تفاوتهای اکولوژیک و طبیعی حاکم بر مناطق تهیران
سب شده است برخی از شیاخصهیا ماننید شیاخص
مساحت جنگلهای شهری نیز نوسان زییادی در بیین
مناطق داشته باشد که این مسئله نیز تا حدود زییادی
سطحبندی مناطق و قرار گرفتن آنهیا در خوشیههیای
متمایز را توجیه میکند.
بحث
جنگلهای شهری بهعنوان بخشی از فضای شهر با
هدم ایجیاد اکوسیسیتمهیای طبیعیی و مصینوعی در
داخل شهر ،زیباسازی سیمای شهر و برآوردن نیازهای

روانی و جسمانی شهروندان ایجیاد مییشیوند .بخیش
عمده ت شهای مربو به جنگلهیای شیهری تهیران
حول محیور اصیلی توسیعۀ قطعیات جنگلکیاری درون
شهری ،درختان معابر و پارکهای جنگلیی قیرار دارد.
در سال هیای اخییر ،عی وه بیر توجیه بیه جنگلیداری
شهری ،تثییر آن بر پایداری شهرها همزمیان بیا طیرح
رویکردهای مختل توسعه در نظر گرفته شیده اسیت،
زیرا یکی از مهمتیرین الزامیات بیرای قیرار گیرفتن در
مسیر توسعه پایدار شهری ،دارا بودن سطح مناسبی از
جنگییلهییای شییهری و توجییه بییه شییاخصهییای
تشکیلدهندۀ آن برای تعادلبخشی و تخصیص بهینیۀ
منابع بهمنظور رسییدن بیه توسیعۀ پاییدار در منیاطق
شییییهر اسییییت (;Prescott, 1991
مختلیییی
 .)Chiesura, 2004; USDA, 2005نظیر بیه اهمییت
این موضوع ،در این پژوهش تی ش شید تفیاوتهیای
منطقهای در نقا مختل شیهر تهیران بیا اسیتفاده از
مجموعییهای از شییاخصهییای سییاختاری جنگلییداری
شهری بررسی گردد Barker and Kenney (2012) .و
) USDA (2005پژوهشهایی با موضوع مشیابه انجیام
دادند.
شیاخصهیای سییاختاری در زمینیههیای مختلی ،
موضوع مورد مطالعه پژوهشگران است .این شاخصهیا
با توجه به موضوع ،انتخا شیده و روشهیای مختلی
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آماری برای محاسبۀ آنها برگزیده مییشیود .محاسیبۀ
شاخص کیفیت فیزیکی زندگی ،شاخص پسانیدازهای
خیالص ،شییاخص جییای پییای بییومشییناختی ،محاسییبۀ
شاخص پایداری محیط زیست و شاخص زمین زنده از
این نیوع پیژوهشهاسیت ( ;Yale University, 2006
.)OECD, 2008; Singh et al., 2009
در این پژوهش ،برای سطحبندی و تهییۀ شیاخص
ساختاری ابتدا شش شیاخص سیاختاری جنگیلهیای
شهری شناسایی ( )USDA, 2005و مقادیر هر کدام از
منییییاطق بییییرای سییییال  2093گییییردآوری شیییید
( .)Barker and Kenney, 2012پییس از گییردآوری
اط عات و دادههای الزم ،بیا اسیتفاده از روش تحلییل
عاملی ( ،)Miron et al., 2009شاخص ساختاری برای
مناطق ساخته و مناطق سیطحبنیدی شیدند (توفییق،
9382؛ امیراحمیییدی9385 ،؛ فیییدافن و همکیییاران،
 .)9313طبقییهبنییدی منییاطق بییر اسییاس رتبییههییای
بهدستآمده از روش تحلیل خوشهای سلسیلهمراتبیی
نشان داد که سیه فضیای متمیایز (خوشیه) در سیطح
منییاطق تشییخیص داده میییشییوند ( ;Das, 1999
 .)Mederly, 2003; Dincer and Ozaslan, 2004این
خوشهها را میتوان از منظر توسعهیافتگی جنگلیداری
شهری به سه گروه توسعهیافتیه ،نیمیهتوسیعهیافتیه و
توسییعهنیافتییه طبقییهبنییدی کییرد .در خوش یۀ اول ،دو
منطقه؛ در خوشۀ دوم ،سه منطقه؛ و در خوشیۀ سیوم
نیز چهار منطقه شناسایی شدند.
همچنین نتایو سطحبندی منیاطق بیا اسیتفاده از
شاخص ساختاری جنگلیداری شیهری نشیان داد کیه
منطقههای  22و  4عمدتا در رتبههیای اول و منیاطق
 90و  99نیز عمدتا در رتبههای آخر قیرار گرفتیهانید.
مقایسه ارقام شاخصها بیا اسیتانداردهای اعی مشیده
بیرای شییاخصهییای مییورد پییژوهش ،نشییان میییدهیید
شییاخصهییا در منییاطق  22و  4بییه اسییتانداردهای
ذکرشده نزدیکتر است که نتیایو سیطحبنیدی انجیام
گرفتیییه را تثییییید کیییرد ( ;Segnestam, 2002
 .)Dobbs et al., 2011تفاوت در وجیود منیابع ماننید
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سطح جنگیلهیای شیهری در هیر منطقیه ،مسیاحت
درختکییاریهییا و رفیوژهییا و جمعیییت سییاکن منییاطق
شهری و مجموعهای از عوامیل توسیعه شیهری ماننید
افیییزایش منیییاطق مسیییکونی و تجیییاری در منیییاطق
پرجمعیت مانند منطقۀ  ،90در بروز ایین تفیاوتهیا و
تفاوت در سطوح توسعۀ پایدار مناطق تثییر گذاشت.
با توجه به نتایو میتوان دریافت که منطقیۀ  22از
نظر کلیۀ شاخصها در وضعیت مناس تری نسبت بیه
دیگر مناطق است .مساحت زییاد پیارکهیای جنگلیی
این ناحیه ،مساحت درختکیاریهیا و درختیان معیابر،
هوای پاک و سرانۀ زیاد فضای درختیی در منطقیۀ 22
موج شده که این منطقیه در رتبیۀ اول قیرار گییرد.
منطقۀ  4وضعیت مشابهی با منطقیۀ  22دارد بیا ایین
تفاوت که سرانۀ فضای درختی و مسیاحت رفیوژهیای
کمتری دارد .پس از این دو منطقه ،مناطق  2 ،9و 95
با وضعیت مشابه نسبت به یکدیگر قرار دارند .منیاطق
 99 ،99 ،90و  91تهران دارای تراکم جمعیت زیاد در
منطقه ،هوای نهچندان پاک و سطح درختکیاریهیای
اندک است که موج شده این منیاطق در رتبیههیای
آخر قرار گیرند.
به این ترتی این سطحبنیدی نشیان داد منیاطقی
که در انتهای این فهرست قرار گرفتهاند با مجموعیهای
از مشک ت شهری مانند آلودگی هوا ،ازدحیام منطقیه
به تناس جمعیت و مساحت منطقیه ،کمبیود سیرانۀ
فضای واجد درخت و کمبود مسیاحت درختکیاریهیا
روبهرو هستند کیه نشیاندهنیدۀ اخیت م زییاد بیین
منییاطق تهییران از اییین لحییاظ و دوگییانگی توسییعۀ
جنگلداری شهری از منظر شاخصهای مورد پیژوهش
است .در مجموع میتوان نتیجه گرفیت بیرای منیاطق
مختل تهران ،بنیا بیه شیرایط محیطیی ،اجتمیاعی و
اقتصادی خاصی که دارند ،برنامهریزیهای گونیاگون و
متنییوع در زمینییه جنگلییداری شییهری الزم اسییت تییا
برنامهها و طرحهای تصیوی شیده بتوانید بیه بهتیرین
صورت ممکن پاسخگوی نیازهیای شیهروندان منیاطق
تهران باشد و بدون کمترین آسی و پیامد منفی چیه
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از نظر اقتصادی-اجتماعی و چه از نظر محیط زیستی،
به ارتقای کیفیت زندگی شهرنشینان بپردازد .تدوین و
طراحی ییک راهبیرد طیوالنیمیدت و تقسییم اجیرای
زمانی آن در راهبردهای مییانمیدت مخیتص منیاطق
جداگانه ،بهترین راه حل برای اجرای برنامهریزیهیای
جنگلداری شهری تهران اسیت .جنگلیداری شیهری از
مؤلفههای کلیدی توسعۀ پاییدار شیهر تهیران اسیت و
توجییه ویییژه بییه توسییعۀ سییطح جنگییلهییای شییهری،
نگهییداری از فضییاهای موجییود و تییدوین طییرحهییای
منطقهای ،به بهینهسازی کیفیت زنیدگی شیهروندان و
تخصیص منابع کافی در مناطق مختل تهیران کمیک
شایانی خواهد کرد.
منابع
امیراحمییدی ،هوشیین  .9385 ،پویییاییشناسییی توسییعه و
نییابرابری اسییتانهییای ایییران ،ماهنام یۀ اط عییات سیاسییی
اقتصادی.81-14 :)3( 901 ،
بهرام سلطانی ،کامبیز .9382 ،مجموعۀ مباحث و روشهای
شهرسازی ،انتشارات مرکز مطالعات معمیاری و شهرسیازی
ایران ،تهران 230 ،ت.
توفیق ،فیروز .9382 ،تحلیل عاملی و شاخصهای منطقه-
ای ،آبادی.94-20 :)9( 90 ،
ربیعیفر ،ولیاله ،کرامت الیه زییاری و غ مرضیا حقیقیت-
نایینی .9312 ،ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دییدگاه
زیسییتمحیطییی بییر پایییۀ تکنیییک  ،SWOTمطالعییات و
پژوهشهای شهری و منطقهای.905-930 :)99( 4 ،
زارع ،سارا ،سمیه کرمی و منوچهر نمیرانیان .9311 ،مبانی
جنگلداری شهری ،انتشارات پلک ،تهران 294 ،ت.
مرکز پژوهشهای مجلس شیورای اسی می ،شیورای عیالی
شهرسازی و معماری ایران ،مصوبات  ،9311دوره ،1شماره
اب غیه .90

فدافن ،فاطمه ،افشیین دانیهکیار ،شیراره پیورابراهیم و مصیطفی
بیگلرفدافن .9313 ،کاربرد شاخص ترکیبی  GPSINدر ارزیابی
پایداری گردشگری ،اولین همایش ملیی توریسیم و گردشیگری
سییبز ،همییدان ،انجمیین ارزیابییان محیییط زیسییت هگمتانییه91 ،
اردیبهشت 90 ،ت.
ک نتری ،خلیل .9310 ،برنامیهرییزی و توسیعۀ منطقیهای
تئوریها و تکنیکها ،انتشارات خوشبین ،تهران 200 ،ت.
ک نتییری ،خلیییل .9312 .پییردازش و تحلیییل دادههییا در
تحقیقات اجتماعی -اقتصادی ،نشر شری  ،تهران 910 ،ت.
منصورفر ،کریم .9315 ،روشهای پیشرفته آمیاری همیراه
با برنامههای کامپیوتری ،انتشارات دانشگاه تهیران ،تهیران،
 350ت.
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Abstract
According to the importance of regional differences in the country’s strategic plans and also
direct role of urban forests in sustainable development of cities, this research at identifying
the regional differences from the perspective of urban forestry indicators. For this purpose,
initially, six indicators have been identified and their related data has been gathered for nine
urban districts of the Tehran from Tehran Municipality and Park and Green Spaces
Organization. In order to weight the indicators for providing Tehran urban forest’s structural
indicators, the factor analysis method has been used and structural indicators for the districts
have been calculated and categorized. Dividing by the average method was used to remove
the differences in scales. The sum of squared rotated loadings and sum of squared extracted
loadings showed three components totally can reveal 87.60% of the variances. According to
the results, Tehran districts 4 and 22, have been mainly ranked first and second from the
aspect of urban forest’ indicators and have better conditions compared with other districts.
While district 11, 16 and 10 in Tehran are ranked among the last. For the first time, in this
research, providing structural indicators for Tehran urban forests was done, with the aim of
more alignment of approved projects with the needs of citizens and improving their quality of
life.
Keywords: Structural indicator, Urban forestry, Principal Component Analysis method.
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